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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 234 (3) บัญญัติให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่น ดิน
และเจ้าหน้ าที่ข องรั ฐยื่ น บัญชีท รัพ ย์สิ นและหนี้สิ น ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุ นิติ ภ าวะ
รวมทั้ ง ตรวจสอบและเปิ ด เผยผลการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของบุ ค คลดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
(2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
(๓) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๔) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
(๕) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
(๖) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
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(๗) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อ ๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
๑.๑ นายกรัฐมนตรี
๑.๒ รัฐมนตรี
๑.๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑.๔ สมาชิกวุฒิสภา
๑.๕ ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
๑.๕.1 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
๑.๕.2 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
๑.๕.3 ที่ปรึกษารัฐมนตรี
๑.๕.4 ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๕.5 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๕.6 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
๑.๕.7 โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๕.8 รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๕.9 เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๕.10 ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1.๕.๑1 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
๑.๕.12 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
๑.๖ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
๑.๖.1 ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
๑.๖.2 ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
๑.๖.3 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑.๖.4 ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
๑.๖.5 ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑.๖.6 ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
๑.๖.7 ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
๑.๖.8 โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑.๖.9 โฆษกประธานวุฒิสภา
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๑.๖.10 โฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
๑.๖.11 เลขานุการประธานรัฐสภา
๑.๖.12 เลขานุการรองประธานรัฐสภา
๑.๖.13 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑.๖.14 เลขานุการประธานวุฒิสภา
๑.๖.15 เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑.๖.16 เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
๑.๖.17 เลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
๑.๖.18 ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
๑.๖.19 ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
๑.๖.20 ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑.๖.21 ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
๑.๖.22 ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑.๖.23 ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
๑.๖.24 ผู้ช่วยเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
๓.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓.๓ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๓.๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓.๕ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(๔) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่ าด้วยระเบียบข้ าราชการฝ่ายตุล าการศาลยุติ ธ รรม
ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป รวมทั้งผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป
ตามประกาศคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม เรื่ อ ง การกํ า หนดตํ า แหน่ ง และเที ย บตํ า แหน่ ง
ข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๕) ข้ า ราชการตุ ล าการศาลปกครองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี
พิจารณาคดีปกครองซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป รวมทั้งผู้ซึ่งดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่าอธิบ ดีศาลปกครองชั้น ต้นขึ้ น ไป ตามประกาศคณะกรรมการตุล าการศาลปกครอง เรื่อ ง
การกําหนดตําแหน่งและเทียบตําแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป
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(๗) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
๗.๑ สําหรับข้าราชการพลเรือน
๗.๑.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
๗.๑.2 หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
๗.๒ สําหรับข้าราชการทหาร
๗.๒.1 ปลัดกระทรวงกลาโหม
๗.๒.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๗.๒.3 ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
๗.๓ ผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
๗.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัด
๗.๕ ปลัดกรุงเทพมหานคร
๗.๖ กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
๗.๗.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๗.๗.2 เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๗.๗.3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๗.๗.4 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๗.๘ กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ
๗.๘.๑ กองทุน
๗.๘.๑.๑ กองทุนการออมแห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
๗.๘.๑.๒ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ก. ประธานกรรมการและกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๗.๘.๑.๓ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
๗.๘.๑.๔ กองทุนประกันชีวิต
ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
กองทุนประกันชีวิต
ข. ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต
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๗.๘.๑.๕ กองทุนประกันวินาศภัย
ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
บริหารกองทุนประกันวินาศภัย
ข. ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
๗.๘.๑.๖ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ข. ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๗.๘.๑.๗ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ข. เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
๗.๘.๑.๘ กองทุนยุติธรรม
ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
กองทุนยุติธรรม
๗.๘.๑.๙ กองทุนสงเคราะห์
ก. ประธานกรรมการและกรรมการกองทุนสงเคราะห์
ข. ผู้อํานวยการกองทุนสงเคราะห์
๗.๘.๑.๑๐ กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย
ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
บริหารกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย
๗.๘.๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย
๗.๘.๒.๑ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
๗.๘.๒.๒ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๗.๘.๓ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๗.๘.๓.๑ ประธานกรรมการและกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๗.๘.๓.๒ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๗.๘.๔ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๗.๘.๔.1 ประธานกรรมการและกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
๗.๘.๔.๒ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
๗.๘.๕ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
๗.๘.๕.๑ ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
๗.๘.๕.๒ ผู้อํานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
๗.๘.๖ สถาบันพระปกเกล้า
๗.๘.๖.๑ ประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน และกรรมการ
สภาสถาบันพระปกเกล้า
๗.๘.๖.๒ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
๗.๘.๗ สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
๗.๘.๗.๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๒ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
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๗.๘.๗.๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๑๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๑๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๑๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๑๓ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๑๔ มหาวิทยาลัยบูรพา
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๑๕ มหาวิทยาลัยพะเยา
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๑๖ มหาวิทยาลัยมหิดล
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๑๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
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๗.๘.๗.๑๘ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๑๙ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๒๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๒๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๒๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๒๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ก. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๒๔ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ก. นายกสภาราชวิทยาลัยและกรรมการสภาราชวิทยาลัย
ข. เลขาธิการราชวิทยาลัย
๗.๘.๗.๒๕ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ก. นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ข. อธิการบดี
๗.๘.๗.๒๖ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ก. นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ข. อธิการบดี
๗.๘.๘ องค์การมหาชน
๗.๘.๘.๑ กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
นโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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๗.๘.๘.๒ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ข. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๗.๘.๘.๓ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๗.๘.๘.๔ คุรุสภา
ก. ประธานกรรมการและกรรมการคุรุสภา
ข. เลขาธิการคุรุสภา
๗.๘.๘.๕ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ข. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
๗.๘.๘.๖ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
มาตรวิทยาแห่งชาติ
ข. ผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
๗.๘.๘.๗ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ข. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๗.๘.๘.๘ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบั นส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. ผู้ อํ า นวยการสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
๗.๘.๘.๙ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ข. ผู้อํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
๗.๘.๘.๑๐ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
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ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
บริหารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ข. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
๗.๘.๘.๑๑ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๗.๘.๘.๑๒ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิ การและสวัสดิภ าพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ก. ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ข. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๗.๘.๘.๑๓ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๗.๘.๘.๑๔ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ก. ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๗.๘.๘.๑๕ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ก. ประธานกรรมการและกรรมการกํ า กั บ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทัล
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๗.๘.๘.๑๖ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๗.๘.๘.๑๗ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ข. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๗.๘.๘.๑๘ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ข. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
๗.๘.๘.๑๙ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
ข. ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
๗.๘.๘.๒๐ ศูนย์คุณธรรม
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม
ข. ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม
๗.๘.๘.๒๑ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ข. ผู้อํานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
๗.๘.๘.๒๒ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ
ระหว่างประเทศ
ข. ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
๗.๘.๘.๒๓ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ข. ผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
๗.๘.๘.๒๔ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริ ห ารสถาบั น ทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
ข. ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๗.๘.๘.๒๕ สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
ข. ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
๗.๘.๘.๒๖ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ
ข. ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๗.๘.๘.๒๗ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ข. ผู้อํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
๗.๘.๘.๒๘ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบั น บริ ห ารจั ด การ
ธนาคารที่ดิน
ข. ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
๗.๘.๘.๒๙ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ข. ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
๗.๘.๘.๓๐ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย
ข. ผู้อํานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
๗.๘.๘.๓๑ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบั น ระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
ข. ผู้ อํ า นวยการบริ ห ารสถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การค้ า
และการพัฒนา
๗.๘.๘.๓๒ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริ ห ารสถาบั น รั บ รอง
คุณภาพสถานพยาบาล
ข. ผู้อํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
๗.๘.๘.๓๓ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ
ข. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
๗.๘.๘.๓๔ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ข. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๗.๘.๘.๓๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริ ห ารสถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ข. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ
๗.๘.๘.๓๖ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ก. ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ข. ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
๗.๘.๘.๓๗ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ข. ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
๗.๘.๘.๓๘ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริ ห ารสถาบั น ส่ ง เสริ ม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ข. ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
๗.๘.๘.๓๙ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร
ข. ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
๗.๘.๘.๔๐ สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ข. ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน
๗.๘.๘.๔๑ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
๗.๘.๘.๔๒ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข. ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
๗.๘.๘.๔๓ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
๗.๘.๘.๔๔ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗.๘.๘.๔๕ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๗.๘.๘.๔๖ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
๗.๘.๘.๔๗ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ก. ประธานกรรมการและกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๗.๘.๘.๔๘ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานพั ฒ นา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๗.๘.๘.๔๙ สํ า นั ก งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ กษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว
ก. ประธานกรรมการและกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข. ผู้ อํ า นวยการสํ า นัก งานพิพิธ ภั ณฑ์ เ กษตรเฉลิ ม พระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๗.๘.๘.๕๐ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข. ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
๗.๘.๘.๕๑ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม
และนิทรรศการ
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
๗.๘.๘.๕๒ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ข. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
๗.๘.๘.๕๓ หอภาพยนตร์
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
ข. ผู้อํานวยการหอภาพยนตร์
๗.๘.๘.๕๔ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ข. ผู้ อํ า นวยการองค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๗.๘.๘.๕๕ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ก. ประธานกรรมการและกรรมการองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ก๊าซเรือนกระจก
ข. ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
๗.๙ ตําแหน่งอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
๗.๙.๑ ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๗.๙.๒ ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบริ ห าร
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
๗.๙.๓ ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน
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๗.๙.๔ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อธิ บ ดี ห รื อ ตํ า แหน่ ง ที่ มี ชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเป็ น อธิ บ ดี
ซึ่ ง เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของส่ ว นราชการที่ ไ ม่ มี ฐ านะเป็ น กรม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน
๗.๑๐ ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๗.๑๐.๑ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๗.๑๐.๒ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๗.๑๐.๓ เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
๗.๑๐.๔ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๗.๑๐.๕ เลขาธิการวุฒิสภา
๗.๑๐.๖ นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ
๗.๑๐.๖.๑ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๗.๑๐.๖.๒ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม
๗.๑๐.๖.๓ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
๗.๑๐.๖.๔ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๗.๑๐.๖.๕ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๗.๑๐.๖.๖ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
๗.๑๐.๖.๗ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๗.๑๐.๖.๘ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๗.๑๐.๖.๙ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามกฎหมาย
ว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๗.๑๐.๖.๑๐ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
๗.๑๐.๖.๑๑ นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา
๗.๑๐.๖.๑๒ นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๗.๑๐.๖.๑๓ นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๗.๑๐.๖.๑๔ นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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๗.๑๐.๗ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร
๗.๑๐.๘ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
๗.๑๐.๙ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๗.๑๐.๑๐ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
๗.๑๐.๑๑ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(๘) ตําแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นกําหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
๘.๑ ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ข้อ ๕ หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ (๗) ๗.๘ ให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ หรือตําแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
ในคณะกรรมการหรื อ คณะบุ ค คลที่ มี อํ า นาจสู ง สุ ด ในการควบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง กิ จ การและ
การดําเนินการของหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๒) เลขาธิ ก าร ผู้ อํ า นวยการ หรื อ ตํ า แหน่ ง ที่ มี ชื่ อ เรี ย กอย่ า งอื่ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐทุกตําแหน่ง หรือเป็นผู้แทนของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
ข้อ ๖ การยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ แ ล้ ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่า
เป็นการยื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๗ ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 234 (3) บัญญัติให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมื อง ตุ ลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งในองค์ก รอิส ระ ผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น
และเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐยื่น บั ญ ชี ท รัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของตน คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั งไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าวะ
รวมทั้ ง ตรวจสอบและเปิ ด เผยผลการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของบุ ค คลดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 103 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ซึ่ งจะต้ อ งยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ซึ่ งจะต้ อ งยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ วยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(3) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ซึ่ งจะต้ อ งยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ วยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
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(4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ซึ่ งจะต้ อ งยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ วยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
(5) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ซึ่ งจะต้ อ งยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ วยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑) ศาลยุติธรรม
๑.1 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
๑.2 ผู้พิ พ ากษาหั วหน้ าศาล (แต่ไม่ห มายความรวมถึงผู้พิ พ ากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
ที่ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติราชการประจําสํานักงานศาลยุติธรรม)
(๒) สํานักงานอัยการสูงสุด
๒.๑ อัยการจังหวัด ได้แก่ พนักงานอัยการ ซึ่งปฏิบัติราชการในตําแหน่งอัยการจังหวัด
ณ สํานักงานอัยการจังหวัด สํานักงานอัยการคดีศาลแขวง สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
และสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
(๓) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๓.1 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๓.2 ผู้อํานวยการสํานักวินัยการเงินการคลัง
๓.3 ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
๓.4 ผู้อํานวยการสํานักคดี
๓.๕ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบระบบสารสนเทศ
๓.๖ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบพิเศษ
๓.๗ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการดําเนินงาน
๓.๘ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุ
๓.9 ผู้อํานวยการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
๓.๑๐ ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๔) สํานักนายกรัฐมนตรี
๔.๑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔.๑.๑ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔.๒ กรมประชาสัมพันธ์
๔.๒.1 รองอธิบดี
๔.๓ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๓.1 รองเลขาธิการ
๔.๔ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๔.๔.1 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546
๔.๔.๒ ประธานผู้แทนการค้าไทย และผู้แทนการค้าไทย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 25๕๒
๔.๔.๓ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
๔.๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๔.๕.1 รองเลขาธิการ
๔.๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
๔.๖.1 รองผู้อํานวยการ
๔.๗ สํานักงบประมาณ
๔.๗.1 รองผู้อํานวยการ
๔.๘ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๔.๘.1 รองเลขาธิการ
๔.๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔.๙.1 รองเลขาธิการ
๔.๑๐ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๔.๑๐.๑ รองเลขาธิการ
๔.๑๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔.๑๑.1 รองเลขาธิการ
๔.๑๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๔.๑๒.1 รองเลขาธิการ
๔.๑๓ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๔.๑๓.1 รองเลขาธิการ
๔.๑๔ สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
๔.๑๔.1 รองเลขาธิการ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๕) กระทรวงกลาโหม
๕.๑ สํานักงานรัฐมนตรี
๕.๑.๑ หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
๕.๑.๒ จเรทหารทั่วไป
๕.๒ สํานักงานปลัดกระทรวง
๕.๒.๑ รองปลัดกระทรวง
๕.๒.๒ หัวหน้าสํานักปลัดกระทรวง
๕.๒.๓ หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร
๕.๒.๔ หัวหน้าอัยการทหาร
๕.๒.๕ เลขานุการสํานักงานปลัดกระทรวง
๕.๒.๖ ตุลาการพระธรรมนูญ
๕.๒.๗ หัวหน้าสํานักงาน
๕.๒.๘ ผู้อํานวยการ
๕.๒.๙ เจ้ากรม
๕.๒.1๐ รองผู้อํานวยการ
๕.๒.1๑ รองเจ้ากรม
๕.๓ กองบัญชาการกองทัพไทย
๕.๓.1 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๕.๓.๒ เสนาธิการทหาร
๕.๓.๓ รองเสนาธิการทหาร
๕.๓.๔ เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
๕.๓.๕ ผู้บัญชาการ
๕.๓.๖ ผู้อํานวยการ
๕.๓.๗ เจ้ากรม
๕.๓.๘ จเรทหาร
๕.๓.๙ ปลัดบัญชีทหาร
๕.๓.๑๐ รองผู้บัญชาการ
๕.๓.๑๑ รองผู้อํานวยการ
๕.๓.๑๒ รองเจ้ากรม
๕.๓.๑๓ รองจเรทหาร
๕.๓.๑๔ รองปลัดบัญชีทหาร

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕.๔ กองทัพบก
๕.๔.๑ รองผู้บัญชาการทหารบก
๕.๔.๒ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
๕.๔.3 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๕.๔.๔ เสนาธิการทหารบก
๕.๔.๕ รองเสนาธิการทหารบก
๕.๔.๖ แม่ทัพภาค
๕.๔.๗ รองแม่ทัพภาค
๕.๔.๘ แม่ทัพน้อย
๕.๔.๙ เลขานุการกองทัพบก
๕.๔.๑๐ ผู้บัญชาการ
๕.๔.๑๑ ผู้อํานวยการ
๕.๔.๑๒ เจ้ากรม
๕.๔.๑๓ ปลัดบัญชีทหารบก
๕.๔.๑๔ รองผู้บัญชาการ
๕.๔.๑๕ รองผู้อํานวยการ
๕.๔.๑๖ รองเจ้ากรม
๕.๔.๑๗ รองปลัดบัญชีทหารบก
๕.๔.๑๘ กรรมการผู้ อํ า นวยการใหญ่ ส ถานี วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ ก องทั พ บก (ประธาน
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)
๕.๔.๑๙ รองผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
๕.๕ กองทัพเรือ
๕.๕.๑ รองผู้บัญชาการทหารเรือ
๕.๕.๒ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
๕.๕.๓ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
๕.๕.๔ เสนาธิการทหารเรือ
๕.๕.5 รองเสนาธิการทหารเรือ
๕.๕.๖ เลขานุการกองทัพเรือ
๕.๕.๗ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค
๕.๕.๘ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาค
๕.๕.๙ ผู้บัญชาการ
๕.๕.๑๐ ผู้อํานวยการ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕.๕.๑๑ เจ้ากรม
๕.๕.๑๒ ปลัดบัญชีทหารเรือ
๕.๕.๑๓ รองผู้บัญชาการ
๕.๕.๑๔ รองผู้อํานวยการ
๕.๕.๑๕ รองเจ้ากรม
๕.๕.๑๖ รองปลัดบัญชีทหารเรือ
๕.๕.๑๗ ผู้อํานวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
๕.๕.๑๘ ผู้อํานวยการการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
๕.๖ กองทัพอากาศ
๕.๖.๑ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
๕.๖.๒ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
๕.๖.๓ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๕.๖.๔ เสนาธิการทหารอากาศ
๕.๖.๕ รองเสนาธิการทหารอากาศ
๕.๖.๖ เลขานุการกองทัพอากาศ
๕.๖.7 ผู้บัญชาการ
๕.๖.๘ ผู้อํานวยการ
๕.๖.๙ เจ้ากรม
๕.๖.๑0 ปลัดบัญชีทหารอากาศ
๕.๖.๑1 รองผู้บัญชาการ
๕.๖.๑2 รองผู้อํานวยการ
๕.๖.๑3 รองเจ้ากรม
๕.๖.๑4 รองปลัดบัญชีทหารอากาศ
ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม (๕) ต้องเป็น
ข้าราชการทหารที่มียศระดับพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป เว้นแต่ตําแหน่งตาม ๕.๔.๑๘,
๕.๔.๑๙, ๕.๕.๑๗ และ ๕.๕.๑๘ ไม่กําหนดชั้นยศ
(๖) กระทรวงการคลัง
๖.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๖.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๖.๒ กรมธนารักษ์
๖.๒.1 รองอธิบดี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖.๓ กรมบัญชีกลาง
๖.๓.๑ รองอธิบดี
๖.๔ กรมศุลกากร
๖.๔.1 รองอธิบดี
๖.๔.2 ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากร
๖.๔.3 ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาค
๖.๔.4 นายด่านศุลกากร
๖.๕ กรมสรรพสามิต
๖.๕.1 รองอธิบดี
๖.๕.2 ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค
๖.๕.3 สรรพสามิตพื้นที่
๖.๖ กรมสรรพากร
๖.๖.1 รองอธิบดี
๖.๖.2 สรรพากรภาค
๖.๖.3 สรรพากรพื้นที่
๖.๗ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๖.๗.1 รองผู้อํานวยการ
๖.๘ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๖.๘.1 รองผู้อํานวยการ
๖.๙ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๖.๙.1 รองผู้อํานวยการ
(๗) กระทรวงการต่างประเทศ
๗.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๗.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๗.๒ กรมการกงสุล
๗.๒.1 รองอธิบดี
๗.๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
๗.๓.1 รองอธิบดี
๗.๔ กรมพิธีการทูต
๗.๔.1 รองอธิบดี
๗.๕ กรมยุโรป
๗.๕.1 รองอธิบดี
๗.๖ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๖.1 รองอธิบดี

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗.๗ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
๗.๗.1 รองอธิบดี
๗.๘ กรมสารนิเทศ
๗.๘.1 รองอธิบดี
๗.๙ กรมองค์การระหว่างประเทศ
๗.๙.1 รองอธิบดี
๗.๑๐ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
๗.๑๐.1 รองอธิบดี
๗.๑๑ กรมอาเซียน
๗.๑๑.1 รองอธิบดี
๗.๑๒ กรมเอเชียตะวันออก
๗.๑๒.1 รองอธิบดี
๗.๑๓ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
๗.๑๓.1 รองอธิบดี
(๘) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๘.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๘.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๘.๒ กรมพลศึกษา
๘.๒.1 รองอธิบดี
๘.๓ กรมการท่องเที่ยว
๘.๓.1 รองอธิบดี
(๙) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๙.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๙.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๙.๒ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๙.๒.1 รองอธิบดี
๙.๓ กรมกิจการผู้สูงอายุ
๙.๓.1 รองอธิบดี
๙.๔ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๙.๔.1 รองอธิบดี
๙.๕ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๙.๕.1 รองอธิบดี
๙.๖ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๙.๖.1 รองอธิบดี

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๐) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๐.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๐.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๑๐.๒ กรมการข้าว
๑๐.๒.1 รองอธิบดี
๑๐.๓ กรมชลประทาน
๑๐.๓.1 รองอธิบดี
๑๐.๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑๐.๔.1 รองอธิบดี
๑๐.๕ กรมประมง
๑๐.๕.1 รองอธิบดี
๑๐.๖ กรมปศุสัตว์
๑๐.๖.1 รองอธิบดี
๑๐.๗ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๐.๗.1 รองอธิบดี
๑๐.๘ กรมพัฒนาที่ดิน
๑๐.๘.1 รองอธิบดี
๑๐.๙ กรมวิชาการเกษตร
๑๐.๙.1 รองอธิบดี
๑๐.๑๐ กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๐.๑๐.1 รองอธิบดี
๑๐.๑๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๐.๑๑.1 รองอธิบดี
๑๐.๑๒ กรมหม่อนไหม
๑๐.๑๒.1 รองอธิบดี
๑๐.๑๓ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๐.๑๓.1 รองเลขาธิการ
๑๐.๑๔ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๑๐.๑๔.1 รองเลขาธิการ
๑๐.๑๕ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๐.๑๕.1 รองเลขาธิการ

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๑๑) กระทรวงคมนาคม
๑๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๑.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๑๑.๒ กรมเจ้าท่า
๑๑.๒.1 รองอธิบดี
๑๑.๓ กรมการขนส่งทางบก
๑๑.๓.1 รองอธิบดี
๑๑.๔ กรมท่าอากาศยาน
๑๑.๔.1 รองอธิบดี
๑๑.๕ กรมทางหลวง
๑๑.๕.1 รองอธิบดี
๑๑.๖ กรมทางหลวงชนบท
๑๑.๖.1 รองอธิบดี
๑๑.๗ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
๑๑.๗.1 รองผู้อํานวยการ
(12) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๒.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๑๒.๒ กรมอุตุนิยมวิทยา
๑๒.๒.1 รองอธิบดี
๑๒.๓ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๒.๓.1 รองเลขาธิการ
๑๒.๔ สํานักงานสถิติแห่งชาติ
๑๒.๔.1 รองผู้อํานวยการ
(13) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๓.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๑๓.๒ กรมควบคุมมลพิษ
๑๓.๒.1 รองอธิบดี
๑๓.๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑๓.๓.1 รองอธิบดี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๓.๔ กรมทรัพยากรธรณี
๑๓.๔.1 รองอธิบดี
๑๓.๕ กรมทรัพยากรน้ํา
๑๓.๕.1 รองอธิบดี
๑๓.๖ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๑๓.๖.1 รองอธิบดี
๑๓.๗ กรมป่าไม้
๑๓.๗.1 รองอธิบดี
๑๓.๘ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑๓.๘.1 รองอธิบดี
๑๓.๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๑๓.๙.1 รองอธิบดี
๑๓.๑๐ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓.๑๐.1 รองเลขาธิการ
(1๔) กระทรวงพลังงาน
๑๔.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๔.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๑๔.๒ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
๑๔.๒.1 รองอธิบดี
๑๔.๓ กรมธุรกิจพลังงาน
๑๔.๓.1 รองอธิบดี
๑๔.๔ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๑๔.๔.1 รองอธิบดี
๑๔.๕ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๑๔.๕.1 รองผู้อํานวยการ
(1๕) กระทรวงพาณิชย์
๑๕.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๕.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๑๕.๒ กรมการค้าต่างประเทศ
๑๕.๒.1 รองอธิบดี
๑๕.๓ กรมการค้าภายใน
๑๕.๓.1 รองอธิบดี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕.๔ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
๑๕.๔.1 รองอธิบดี
๑๕.๕ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๑๕.๕.1 รองอธิบดี
๑๕.๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๑๕.๖.1 รองอธิบดี
๑๕.๗ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1๕.๗.๑ รองอธิบดี
๑๕.๘ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
1๕.๘.๑ รองผู้อํานวยการ
(1๖) กระทรวงมหาดไทย
๑๖.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๖.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๑๖.๒ กรมการปกครอง
๑๖.๒.1 รองอธิบดี
๑๖.๓ กรมการพัฒนาชุมชน
๑๖.๓.1 รองอธิบดี
๑๖.๔ กรมที่ดิน
๑๖.๔.1 รองอธิบดี
๑๖.๔.2 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
๑๖.๔.3 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา
๑๖.๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๖.๕.1 รองอธิบดี
๑๖.๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๖.๖.1 รองอธิบดี
๑๖.๖.2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๑๖.๗ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๖.๗.1 รองอธิบดี
๑๖.๗.๒ ท้องถิ่นจังหวัด
(1๗) กระทรวงยุติธรรม
๑๗.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๑.๑ รองปลัดกระทรวง

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๗.๒ กรมคุมประพฤติ
๑๗.๒.1 รองอธิบดี
๑๗.๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๑๗.๓.1 รองอธิบดี
๑๗.๔ กรมบังคับคดี
๑๗.๔.1 รองอธิบดี
๑๗.๕ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๗.๕.1 รองอธิบดี
๑๗.๖ กรมราชทัณฑ์
๑๗.๖.1 รองอธิบดี
๑๗.๖.2 ผู้อํานวยการทัณฑสถาน
๑๗.๖.3 ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษ
๑๗.๖.4 ผู้บัญชาการเรือนจํากลาง
๑๗.๖.5 ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัด
๑๗.๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๗.๗.1 รองอธิบดี
๑๗.๘ สํานักงานกิจการยุติธรรม
๑๗.๘.1 รองผู้อํานวยการ
๑๗.๙ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๑๗.๙.1 รองผู้อํานวยการ
๑๗.๑๐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๗.๑๐.1 รองเลขาธิการ
(1๘) กระทรวงแรงงาน
๑๘.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๘.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๑๘.๒ กรมการจัดหางาน
๑๘.๒.1 รองอธิบดี
๑๘.๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๘.๓.1 รองอธิบดี
๑๘.๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑๘.๔.1 รองอธิบดี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๘.๕ สํานักงานประกันสังคม
๑๘.๕.1 รองเลขาธิการ
(๑๙) กระทรวงวัฒนธรรม
๑๙.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๙.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๑๙.๒ กรมการศาสนา
๑๙.๒.1 รองอธิบดี
๑๙.๓ กรมศิลปากร
๑๙.๓.1 รองอธิบดี
๑๙.๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๑๙.๔.1 รองอธิบดี
๑๙.๕ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๑๙.๕.1 รองผู้อํานวยการ
(๒๐) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๒๐.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๒๐.๒ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๒๐.๒.1 รองอธิบดี
๒๐.๓ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๒๐.๓.1 รองเลขาธิการ
(2๑) กระทรวงศึกษาธิการ
๒๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๒๑.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๒๑.๒ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒๑.๒.1 รองเลขาธิการ
๒๑.๓ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๑.๓.1 รองเลขาธิการ
๒๑.๔ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒๑.๔.1 รองเลขาธิการ
๒๑.๕ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒๑.๕.1 รองเลขาธิการ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑.๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๑.๖.1 รองเลขาธิการ
๒๑.๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒๑.๗.1 รองเลขาธิการ
๒๑.๘ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒๑.๘.1 รองเลขาธิการ
(2๒) กระทรวงสาธารณสุข
๒๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๒๒.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๒๒.๒ กรมการแพทย์
๒๒.๒.1 รองอธิบดี
๒๒.๓ กรมควบคุมโรค
๒๒.๓.1 รองอธิบดี
๒๒.๔ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๒๒.๔.1 รองอธิบดี
๒๒.๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒๒.๕.1 รองอธิบดี
๒๒.๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๒.๖.1 รองอธิบดี
๒๒.๗ กรมสุขภาพจิต
๒๒.๗.1 รองอธิบดี
๒๒.๘ กรมอนามัย
๒๒.๘.1 รองอธิบดี
๒๒.๙ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒๒.๙.1 รองเลขาธิการ
(2๓) กระทรวงอุตสาหกรรม
๒๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
๒๓.๑.๑ รองปลัดกระทรวง
๒๓.๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๒๓.๒.1 รองอธิบดี
๒๓.๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๒๓.๓.๑ รองอธิบดี

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒๓.๔ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๒๓.๔.1 รองอธิบดี
๒๓.๕ สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
๒๓.๕.๑ รองเลขาธิการ
๒๓.๖ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๒๓.๖.1 รองผู้อํานวยการ
๒๓.๗ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๒๓.๗.1 รองผู้อํานวยการ
(๒๔) ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
๒๔.๑ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๔.๑.1 รองผู้อํานวยการ
๒๔.๒ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒๔.๒.1 รองเลขาธิการ
๒๔.๓ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒๔.๓.1 รองเลขาธิการ
๒๔.๔ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
๒๔.๔.1 รองเลขาธิการ
๒๔.๕ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๒๔.๕.๑ จเรตํารวจแห่งชาติ
๒๔.๕.๒ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒๔.๕.3 รองจเรตํารวจแห่งชาติ
๒๔.๕.4 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒๔.๕.5 จเรตํารวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเรตํารวจ)
๒๔.๕.6 ผู้บัญชาการสํานักงานส่งกําลังบํารุง
๒๔.๕.7 ผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล
๒๔.๕.8 ผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี
๒๔.๕.9 ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจสอบภายใน
๒๔.๕.10 ผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
๒๔.๕.๑1 ผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว
๒๔.๕.๑2 ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล
๒๔.๕.๑3 ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๒๔.๕.๑4 ผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก
๒๔.๕.๑5
๒๔.๕.๑6
๒๔.๕.๑7
๒๔.๕.๑8
๒๔.๕.๑9
๒๔.๕.20
๒๔.๕.21
๒๔.๕.22
๒๔.๕.๒3
๒๔.๕.๒4
๒๔.๕.25
๒๔.๕.26
๒๔.๕.27
๒๔.๕.28
๒๔.๕.29
๒๔.๕.30
๒๔.๕.31
๒๔.๕.32
๒๔.๕.33
๒๔.๕.34
๒๔.๕.๓๕
๒๔.๕.๓๖
๒๔.๕.๓๗
๒๔.๕.๓๘
๒๔.๕.๓๙
๒๔.๕.๔๐
๒๔.๕.๔๑
๒๔.๕.๔๒
๒๔.๕.๔๓
๒๔.๕.๔๔

หนา้ ๗๓
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค
นายแพทย์ใหญ่
รองจเรตํารวจ (สบ 7)
รองผู้บัญชาการสํานักงานส่งกําลังบํารุง
รองผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล
รองผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี
รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
รองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว
รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล
รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
รองผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
รองผู้บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
รองผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค
ผู้บังคับการตํารวจจราจร
ผู้บังคับการตํารวจนครบาล
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ผู้บงั คับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ผู้บังคับการปราบปราม
ผู้บังคับการตํารวจทางหลวง
ผู้บังคับการตํารวจรถไฟ
ผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยว
ผู้บังคับการตํารวจน้ํา
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
๒๔.๕.๔๕ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก
๒๔.๕.๔๖
๒๔.๕.๔๗
๒๔.๕.๔๘
๒๔.๕.๔๙

หนา้ ๗๔
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้ บั งคั บ การปราบปรามการกระทํ าความผิ ด เกี่ ย วกั บ อาชญากรรม

ทางเทคโนโลยี
๒๔.๕.๕๐ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง
๒๔.๕.๕๑ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๒๔.๕.๕๒ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค
๒๔.๕.๕๓ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
๒๔.๕.๕๔ ผู้บังคับการกองพลาธิการ
๒๔.๕.๕๕ ผู้บังคับการกองโยธาธิการ
๒๔.๕.๕๖ ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ
๒๔.๕.๕๗ ผู้บังคับการกองทะเบียนพล
๒๔.๕.๕๘ ผู้บังคับการกองสวัสดิการ
๒๔.๕.๕๙ ผู้บังคับการกองคดีอาญา
๒๔.๕.๖0 ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
๒๔.๕.๖1 ผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด
๒๔.๕.๖2 ผู้บังคับการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติด
๒๔.๕.๖3 ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล
๒๔.๕.๖4 ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค
๒๔.๕.๖5 ผู้บังคับการตํารวจสื่อสาร
๒๔.๖ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๒๔.๖.๑ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
๒๔.๖.๒ ประธานกรรมการและกรรมการธุรกรรม
๒๔.๖.3 รองเลขาธิการ
๒๔.๖.4 ผู้อํานวยการกองกํากับและตรวจสอบ
๒๔.๖.5 ผู้อํานวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
๒๔.๖.6 ผู้อํานวยการกองคดี
๒๔.๖.7 ผู้อํานวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒๔.๖.8 ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๒๔.๖.9 ผู้อํานวยการกองกฎหมาย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๗๕
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒๔.๗ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๒๔.๗.๑ รองเลขาธิการ
๒๔.๗.๒ ผู้อํานวยการกองอํานวยการต่อต้านการทุจริต
๒๔.๗.๓ ผู้อํานวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๒๔.๗.๔ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต
๒๔.๘ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒๔.๘.1 รองเลขาธิการ
(๒๕) สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐและในกํากับของรัฐ
๒๕.๑ รองอธิการบดี
๒๕.๒ รองเลขาธิการ
๒๕.๓ ตําแหน่งเทียบเท่าตาม ๒๕.๑ และ ๒๕.๒ ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
(๒๖) ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๖.๑ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(๒๗) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๒๗.๑ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๒๘) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๒๘.๑ รองเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(๒๙) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๒๙.๑ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๓๐) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
๓๐.๑ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(๓๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓๑.๑ กรุงเทพมหานคร
๓๑.๑.๑ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
๓๑.๑.๒ หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
๓๑.๑.๓ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๓๑.๑.๔ ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์
๓๑.๑.๕ ผู้อํานวยการสํานักอนามัย
๓๑.๑.๖ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
๓๑.๑.๗ ผู้อํานวยการสํานักการโยธา
๓๑.๑.๘ ผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓๑.๑.๙ ผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อม
๓๑.๑.๑๐ ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
๓๑.๑.1๑ ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
๓๑.๑.๑๒ ผู้อํานวยการสํานักเทศกิจ
๓๑.๑.๑๓ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
๓๑.๑.๑๔ ผู้อํานวยการสํานักการจราจรและขนส่ง
๓๑.๑.๑๕ ผู้อํานวยการสํานักผังเมือง
๓๑.๑.๑๖ ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๑.๑.๑๗ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๓๑.๑.๑๘ ผู้อํานวยการเขต
๓๑.๒ เมืองพัทยา
๓๑.๒.๑ ปลัดเมืองพัทยา
๓๑.๒.๒ รองปลัดเมืองพัทยา
๓๑.๒.๓ หัวหน้าสํานักปลัดเมืองพัทยา
๓๑.๒.๔ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
๓๑.๒.๕ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข
๓๑.๒.๖ ผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อม
๓๑.๒.๗ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓๑.๒.๘ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
๓๑.๒.๙ ผู้อํานวยการสํานักการช่างสุขาภิบาล
๓๑.๒.๑๐ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
๓๑.๒.๑๑ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๓๑.๒.๑๒ ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
๓๑.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓๑.๓.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
๓๑.๓.2 ผู้อํานวยการสํานักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)
๓๑.๔ เทศบาลนคร
๓๑.๔.1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
๓๑.๔.2 ผู้อํานวยการสํานักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)
๓๑.๕ เทศบาลเมือง
๓๑.๕.1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
๓๑.๕.2 ผู้อํานวยการสํานักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓๑.๖ เทศบาลตําบล
๓๑.๖.1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
๓๑.๖.2 ผู้อํานวยการสํานักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)
ข้อ 5 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่าเป็นการยื่น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ 6 ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ก
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๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ผู้ ยื่น บั ญ ชี ” หมายความว่า เจ้าพนั ก งานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“สํ านั ก งาน ป.ป.ช.” หมายความว่า สํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุ จริต แห่ งชาติ และให้ ห มายความรวมถึ ง สํานั ก งาน ป.ป.ช. ภาค หรือ สํ านั ก งาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ การยื่น บัญ ชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ให้ใช้แบบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน โดยผู้ยื่นบัญชีสามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) จัดส่งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดส่งแทน
(๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(๓) ยื่นบัญชีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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การจั ด ส่ ง บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบทั้ ง กรณี ที่ จั ด ส่ ง ด้ ว ยตนเอง
หรือ มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น จั ด ส่ งแทน ให้ จั ด ส่งต่ อ สํ านั ก งาน ป.ป.ช. โดยให้ ถื อ ว่าวัน ที่ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ออกใบรับบัญชีเป็นวันยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรณี จัดส่งบัญ ชีทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้ ถื อ วัน ที่ เจ้ าพนั ก งานไปรษณี ย์ ได้ รับ ลงทะเบี ย นเป็ น วั น ยื่ น บั ญ ชี ท รัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสาร
ประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรณี ยื่ น บั ญ ชี ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ข้อ ๖ ให้ ผู้ ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของตน คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยู่จริงในวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ดังต่อไปนี้
(๑) ตํ า แหน่ ง ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ให้ แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น
และหนี้สินในวันที่เข้ารับตําแหน่ง และพ้นจากตําแหน่ง
(๒) ตําแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และตําแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด นอกจาก (๑) ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่เข้ารับตําแหน่งและพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่สมรสตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ข้อ ๗ ในกรณี ผู้ ยื่ น บั ญ ชี ซึ่งดํ ารงตํ าแหน่ งตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙)
ถ้าพ้นจากตําแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ งเดิมหรือตําแหน่งใหม่ภายในหนึ่งเดือน ผู้นั้นไม่ต้อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตําแหน่งและกรณีเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้น
จะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน
ในกรณีผู้ยื่นบัญชีซึ่งดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓ ผู้ใดได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย ผู้ยื่นบัญชีผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน
ข้อ ๘ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตําแหน่ง หมายถึง
(๑) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ให้ ถื อวันถวายสั ตย์ ปฏิ ญาณต่ อพระมหากษั ตริย์ เป็ นวั นเข้ ารั บ
ตําแหน่ง
(๒) สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร ให้ถือวัน ปฏิญ าณตนในที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๓) สมาชิกวุฒิสภา ให้ถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมวุฒิสภา เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๔) ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองนอกจาก (๑)
ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
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(๕) ข้ า ราชการรั ฐ สภาฝ่ า ยการเมื อ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการรั ฐ สภา
ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๖) ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ให้ถือ วัน ที่ พระบรมราชโองการแต่งตั้ งมีผล เป็น วันเข้ ารับ
ตําแหน่ง
(๗) ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง
(๘) ข้าราชการตุลาการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง
(๙) ข้ า ราชการตุ ล าการศาลปกครอง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งดํารงตําแหน่งตัง้ แต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึน้ ไป ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการ
แต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๐) ข้าราชการอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ ถือวัน ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศรับ รอง
ผลการเลือกตั้ง เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๓) สมาชิ กสภากรุงเทพมหานคร ให้ ถือ วัน ที่ ค ณะกรรมการการเลือ กตั้ งประกาศรับ รอง
ผลการเลือกตั้ง หรือให้ถือวันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง
(๑๔) นายกเมืองพัทยา ให้ถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๕) รองนายกเมืองพัทยา ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๖) สมาชิ ก สภาเมื อ งพั ท ยา ให้ ถื อ วั น ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประกาศรั บ รอง
ผลการเลือกตั้ง หรือให้ถือวันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง
(๑๗) นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี น คร นายกเทศมนตรี เ มื อ ง
นายกเทศมนตรีตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือวันแถลงนโยบายในที่ประชุมแห่งสภา
เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
(๑๘) รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้ง มีผล เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง
(๑๙) สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภา เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง
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(๒๐) เจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจาก (8) ถึง (๑๙) ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล
หรือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล หรือวันที่ที่ประชุมของผู้มีอํานาจแต่งตั้งมีมติ หรือวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบหรือตามที่ระเบียบบริหารงานบุคคลของหน่วยงานนั้น ๆ กําหนด แล้วแต่กรณี เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเป็นประการอื่นหรือมีเหตุอื่น ทําให้ไม่สามารถกําหนดวันที่มีหน้าที่
ยื่น บั ญ ชีท รัพ ย์สิ น และหนี้ สิน กรณี เข้ารับ ตําแหน่ งตามวรรคหนึ่ งได้ วัน ที่ มี ห น้ าที่ ยื่ นบั ญ ชี ท รัพ ย์สิ น
และหนี้สินกรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้อ ๙ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง
(๑) นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ให้ถือวันที่ลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวัน
พ้น จากตําแหน่ ง ในกรณี คณะรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ถือวัน ที่คณะรัฐมนตรีคณะใหม่
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือวันถึงคราวออกตามอายุของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือวันยุบสภา หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๓) สมาชิกวุฒิสภา ให้ถือวันที่สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกใหม่ปฏิญาณตนในที่ประชุมวุฒสิ ภา
หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๔) ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองนอกจาก (๑)
ให้ ถือ วัน ที่ ผู้ มี อํานาจแต่ งตั้ งพ้ น จากตํ าแหน่ ง หรือ วัน ที่ คํ าสั่ งให้ พ้ น จากตําแหน่ งมี ผล หรือ ลาออก
หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๕) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ให้ถือวันที่
ผู้มีอํานาจแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง หรือวันที่คําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมีผล หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น
แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๖) ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ให้ถือวันที่พ้น จากตํา แหน่งตามที่กฎหมายกําหนด เป็น วัน
พ้นจากตําแหน่ง
(๗) ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระ ให้ ถื อ วั น ที่ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามที่ ก ฎหมายกํ าหนด
เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๘) ข้าราชการตุลาการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึน้ ไป ให้ถือวันที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
เป็นวันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๙) ข้ า ราชการตุ ล าการศาลปกครอง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิ จารณาคดีปกครอง ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้ นไป ให้ถือวันที่พ้ นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด เป็นวันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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(๑๐) ข้าราชการอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป ให้ถือวันที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด เป็นวันพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๑๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ หรือวันถัดจาก
วันที่ยื่นหนังสือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ถือวันที่ผู้มีอํานาจแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง หรือวันที่
คําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมีผล หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๓) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือวันถัดจาก
วันยื่นหนังสือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๔) นายกเมืองพัทยา ให้ ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือลาออก หรือ
ด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๕) รองนายกเมืองพัทยา ให้ ถือวันที่ผู้มีอํานาจแต่งตั้ง พ้นจากตําแหน่ง หรือวันที่คําสั่งให้
พ้นจากตําแหน่งมีผล หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๖) สมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือวันถัดจาก
วันยื่นหนังสือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๗) นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี น คร นายกเทศมนตรี เ มื อ ง
นายกเทศมนตรีตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง
หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๑๘) รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ให้ถือวันที่ผู้มีอํานาจแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง
หรือวันที่คําสั่งให้พ้น จากตําแหน่ งมีผล หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจาก
ตําแหน่ง
(๑๙) สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือลาออก หรือ
ด้วยเหตุอื่น แล้วแต่กรณี เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง
(๒๐) เจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจาก (8) ถึง (๑๙) ให้ถือวันที่พ้นจากตําแหน่งหรือวันที่พ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ ให้ ผู้ ยื่ น บั ญ ชี ซึ่ ง ดํ า รงตํ าแหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ มี ห น้ าที่ ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
และเอกสารประกอบจํานวนสองชุด ชุดหนึ่งเป็นต้นฉบับ อีกชุดหนึ่งเป็นสําเนาคู่ฉบับ โดยในเบื้องต้น
ให้ ผู้ยื่น บัญ ชีปกปิด ข้อความในสําเนาบัญ ชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามหลั กเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(1) นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
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(2) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิ กสภาท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบแล้ว ให้ลงทะเบียน
บัญชีในสารบบและออกใบรับให้ผู้ยื่นบัญชีไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๑ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบ
ซึ่งเป็ น หลักฐานที่พิ สูจน์ ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงิน ได้
บุ ค คลธรรมดาในรอบปี ภ าษี ที่ ผ่ านมา โดยในกรณี ยื่ น เป็ น เอกสารผู้ ยื่ น จะต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ รับ รอง
ความถูกต้องกํากับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและสําเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า พร้อมทั้งจัดทํา
รายละเอี ย ดของเอกสารประกอบบั ญ ชี ท รัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ยื่ น ด้ ว ย ทั้ งนี้ ทรัพ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ที่ต้องแสดงรายการ ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในต่างประเทศ และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย
และต้องยื่นภายในกําหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ เป็ น การเข้ า รับ ตํ าแหน่ ง ให้ ยื่ น ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ถั ด จากวั น เข้ า รั บ
ตําแหน่ง
(๒) ในกรณี ที่เป็น การพ้น จากตําแหน่งหรื อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ยื่นภายใน
หกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๓) ในกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ยื่นภายในหกสิบวัน
นับแต่วันถัดจากวันดํารงตําแหน่งครบทุกสามปี
ข้อ ๑๒ กรณี ที่ มี พ ระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง ให้ มี ผ ลย้ อ นหลั ง หรื อ กรณี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
ให้มีผลย้อนหลัง ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายในหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่มีพระบรมราชโองการ
หรือวันที่มีคําสั่งแต่งตั้ง
ข้อ ๑๓ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 11 หรือข้อ ๑2 ผูย้ ื่นบัญชีอาจยื่นคําขอขยาย
ระยะเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ โดยต้องระบุเหตุผลและความจําเป็นต่อสํานักงาน ป.ป.ช.
หากเลขาธิการหรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมายเห็นสมควร จะอนุญาตขยายระยะเวลาก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
คําขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ จัด ทํ าเป็ นหนังสืออย่างน้อ ยต้ องระบุ รายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ยื่นบัญชี
(2) ตําแหน่งที่ยื่น
(3) ยื่นบัญชีกรณีเข้ารับตําแหน่ง กรณีพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(4) วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี
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(5) เหตุผลและความจําเป็น พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
ในกรณีที่เลขาธิการเป็นผู้ยื่นบัญชี การขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ ๑๔ กรณียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเกินกําหนดระยะเวลาตามข้อ 11
หรื อ ข้ อ ๑2 หรื อ ข้ อ ๑3 แล้ ว แต่ ก รณี ผู้ ยื่ น บั ญ ชี ต้ อ งชี้ แ จงเหตุ ข องการยื่ น บั ญ ชี ล่ า ช้ า
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจัดทําเป็นหนังสือ
หนังสือชี้แจงตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ยื่นบัญชี
(๒) ตําแหน่งที่ยื่น
(3) ยื่นบัญชีกรณีเข้ารับตําแหน่ง กรณีพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๔) วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี
(๕) เหตุผลของการยื่นบัญชีล่าช้าพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๕ ก่ อ นวั น ครบกํ า หนดระยะเวลาที่ ต้ อ งยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ผู้ ยื่ น บั ญ ชี
อาจยื่นคํ าขอแก้ไขบั ญชีทรัพย์สินและหนี้ สินและเอกสารประกอบที่ ได้ยื่ นไว้แล้ว หรือยื่ นคํ าขอยื่นบั ญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติมก็ได้
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาซึ่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว หากผู้ยื่นบัญชีมีความประสงค์
จะขอแก้ไขบัญ ชีทรัพย์สิน และหนี้ สิน และเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้แล้ว หรือขอยื่นบัญ ชีทรัพย์สิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นบัญชียื่นคําขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือยื่นคําขอ
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้มีห น้ าที่ยื่น บั ญ ชีแสดงรายการทรัพ ย์สิน และหนี้ สิน ต่อคณะกรรมการป้ อ งกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม หรือ ตามที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ที่ถึงคราว
ต้องยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรัพย์สิน และหนี้ สิน ในกรณี เข้ารับตําแหน่ง พ้น จากตําแหน่ง ทุกสามปี
ที่อยู่ในตําแหน่ง หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในวันก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ มีหน้าที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๕๕
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ในกรณี ที่ บุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ถึ ง คราวต้ อ งยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
กรณี พ้ น จากตํ าแหน่ งมาแล้ ว เป็ น เวลาหนึ่ งปี ในวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ ว ย
การป้องกัน และปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ ประกาศนี้ใช้บั งคับ
ให้พ้นจากการเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องยื่นในกรณีดังกล่าว
ข้อ ๑๗ การยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ได้ ยื่ น ไว้ แ ล้ ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่า
เป็นการยื่นตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๑๘ การยื่น บั ญ ชีท รัพ ย์สิน และหนี้สิ นกรณี ยื่น ทุก สามปีต ลอดเวลาที่ยั งดํารงตํ าแหน่ ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี ให้นับระยะเวลา ดังนี้
(๑) กรณีผู้ยื่นบัญ ชีเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีที่อยู่ในตําแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทุกสามปีต่อไปนับแต่วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์ สิน
และหนี้สินครั้งล่าสุด
(๒) กรณีผู้ยื่นบัญชีไม่เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีที่อยู่ในตําแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่มีห น้าที่ยื่น บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามข้อ 11 (๓)
ให้เริ่มนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทุกสามปีตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๙ การแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรสตามข้อ ๖ วรรคสอง ให้ใช้บังคับ
กับผู้ยื่นบัญชี ซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายหลังจากวันที่ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ข องผู้ ซึ่ ง อยู่ กิ น กั น ฉั น สามี ภ ริ ย าโดยมิ ไ ด้
จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒๐ ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติ เป็ น ผู้รัก ษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่ วกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ก
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของผู้ดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนู ญ ผู้ ด ารงต าแหน่ งในองค์ ก รอิ ส ระ ผู้ ด ารงต าแหน่ งระดั บ สู ง และผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น
รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริห ารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ
ผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2560
ข้อ ๔ การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น รวมทั้ งของคู่ สมรสและบุ ต รที่ ยังไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ ค คลดั งกล่ าว เพื่ อประโยชน์
ในการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ให้ เปิ ด เผยบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น
และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบให้ ป ระชาชนทราบเป็ น การทั่ ว ไปภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ครบกาหนดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ข้อ ๕ กรณีที่ ผู้ยื่นบัญชีเห็นว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามข้อ ๔
ระบุถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน และภาพถ่ายทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จาเป็น
หรือที่ อาจก่อให้ เกิด อัน ตรายต่อเจ้าของข้อมูล ให้ผู้ยื่นบั ญ ชีปกปิ ด ข้อความในสาเนาบัญ ชีทรัพ ย์สิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
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ข้อมูลส่วนบุคคล
(๑) เลขประจาตัวประชาชน
(๒) วัน เดือน ปีเกิด
(๓) ที่อยู่ (ปิดเฉพาะเลขที่บ้าน แต่ให้เปิดที่ตั้ง ตาบล อาเภอ)
(๔) หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
(๕) อีเมล์
รายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน
(๑) เลขที่บัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงิน
รายละเอียดอื่น ๆ
(๑) เลขประจาตัวประชาชน ผู้กู้ยืม
(๒) เลขประจาตัวประชาชน ผู้ให้กู้
(๓) ภาพถ่ายทรัพย์สินอื่น
(๔) หมายเลขบัตรเครดิต
ทั้งนี้ ก่อนการเปิด เผยให้ ประชาชนทราบเป็ นการทั่ วไป ให้สานักงาน ป.ป.ช. พิ จารณา
ดาเนินการลบ ตัดทอนหรือทาโดยประการอื่นใดในสาเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
เพื่อปกปิดข้อมูลตามวรรคหนึ่งนั้นอีกได้
ข้อ ๖ การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศเฉพาะสาเนา
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ณ สานักงาน ป.ป.ช. หรือสานักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร โดยมีระยะเวลาประกาศ
เปิดเผยสามสิบวัน และทางเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นของสานักงาน ป.ป.ช. โดยมีระยะเวลา
เผยแพร่เป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้วรายงานการดาเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
สาเนาเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ประกาศเปิดเผยไว้ ณ สานักงาน ป.ป.ช.
หรื อ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ภาค หรื อ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าจั ง หวั ด หรื อ สถานที่ อื่ น ใด
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร โดยมีระยะเวลาประกาศเปิดเผยสามสิบวัน
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ สานักงาน ป.ป.ช. ต้องทาให้
ส าเนาบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามวรรคหนึ่ ง และส าเนาเอกสารประกอบตามวรรคสอง
ปรากฏเครื่องหมายแสดงที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าสาเนาดังกล่าวมาจากการเปิดเผยของสานักงาน ป.ป.ช.
ข้อ ๗ ภายหลังจากพ้นกาหนดระยะเวลาการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตามข้อ ๖ หากมีการร้องขอเป็นหนังสือเพื่อขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบให้ผู้อานวยการสานักหรือผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ที่ครอบครองดูแล
เอกสารดังกล่าวจัดให้ผู้ร้องขอเข้าตรวจดูสาเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามข้อ ๖ ได้
แต่มิให้คัดถ่ายสาเนาเอกสาร

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ก

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๘ การเปิ ด เผยบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบตามประกาศนี้
ให้ใช้บังคับกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี ซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ภายหลังจากวันที่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๙ ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติ เป็ น ผู้รัก ษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่ วกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๕ การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง และหมวด ๖ การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม กําหนดให้คู่สมรสหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 102 วรรคสอง และมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐ และ
มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นคู่สมรสตามมาตรา 102 วรรคสอง และมาตรา ๑๒๖
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
(1) ได้ทําพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในทํานองเดียวกันกับเจ้าพนักงานของรัฐ โดยมีบุคคลใน
ครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี
(2) เจ้าพนักงานของรัฐแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน หรือมีพฤติการณ์เป็นที่
รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบี ยนสมรสกับเจ้าพนั กงานของรั ฐและต่อ มาได้
จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไป
ว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

